
 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdag den 19 Februari 2019 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Fanny Bergqvist. 
 
§ 2 Närvaro 
Ordförande Fanny Bergqvist, vice ordförande Sara Curan, ekonomiansvarig Emelie Häger,          
marknadsansvarig Olle Göterfelt, utbildningsansvarig Anton Okic, informationsansvarig       
Emma Aminy, sportmästare Rasmus Nilsson, klubbmästare Amanda Alwall, chefredaktör för          
De facto Daniel Stormlund, ordförande för JR Mattias Svanström. 
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes Anton Okic och Olle Göterfelt. 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen från godkändes. 
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2019-02-12 godkändes. 
 
§ 6 Studentombud 
Studentombudet berättade lite om verksamheten, fakultetsnämnden och kursrådet.  
 
Kåren arbetar med att revidera mottagning- och alkoholpolicys och ber om styrelsen input.  
 
Styrelsen ska vända sig till studentombudet när det kommer till frågor om arbetsmiljö och 
utbildning. 
 
§ 7 Ordförande 
Ordförande och styrelsen tog beslutet att göra alla i styrelsen moderatorer över 
facebookgruppen “Juristprogrammet Umeå”, då alla får notiser om moderatorer gör inlägg. 
 



§ 8 Vice ordförande 
Vice ordförande informerade om fikainköp till gästföreläsningen och bad styrelsen om hjälp 
med att dela ut fikan.  
 
§ 9 Ekonomiansvarig 
Ekonomiansvarig informerar om att hon har börjat fakturera.  
 
Ekonomiansvarig informerade även om nomineringarna från sektionen till kårvalet och 
förtydligade att även styrelsen får nomineras till kårvalet.  
 
Ordförande vill ta beslut för kostnad om 2600 för subventionen för styrelsemiddagen. 
Styrelsen godkände kostnaden.  
 
§ 10 Marknadsansvarig 
Marknadsansvarig vill ta beslut för kostnaden om 4668,75 kr för tio broderade styrelsejackor. 
Styrelsen godkände kostnaden. 
 
Marknadsansvarig informerade även om sin kontakt med appen “Bonsai” för t.ex. försäljning 
av sittningsbiljetter. Kostnaden är för stor och styrelsen bedömde att ett samarbete inte låter 
som en bra idé i dagsläget.  
 
§ 11 Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarig informerade om hans kommande JURO-möte i Karlstad och vad han har 
skrivit i sin ortsrapport till mötet. Det främsta som nämns i rapporten är att han söker 
medlemmar till sitt utskott samt att studenter är missnöjda med utbudet av valbara kurser.  
 
Utbildningsutskottet informerade även om ansökningarna till hans utskott och han har fått 
ansökningar från alla terminer förutom T8.  
 
§ 12 Informationsansvarig 
Informationsansvarig bad styrelsen kontrollera hemsidan ifall något behöver uppdateras.  
 
Informationsansvarig informerade styrelsen om att datum för examen 2020 blir lördag 18/1. 
Ceremonin kommer att börja 14:00 och middagen 18:00. 
 
§ 13 Studiesociala 
Sport 
Sportmästare informerade om Snow Wars. Red Bull samt Vitamin Well kommer att sponsra 
eventet och efterfesten kommer att vara på Rouge. 
 
Sportmästare informerade om Umeå World Cup som kommer att äga rum 22-23 mars.  
 
Klubb  
Klubbmästare informerar om ansökningarna till hennes utskott.  
 
Klubbmästare har börjat planera tentafest för T6:orna den 4 mars på E-puben.  
 
 
§ 14 JR 



 
 
§ 15 De facto 
 
 
§ 16 Övriga frågor 
 
 
§ 17 Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet. 
 
Vid protokollet, 
 
Emma Aminy, 
Informationsansvarig och protokollförare. 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Anton Okic Justerat, Olle Göterfelt 


